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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;

overwegende dat:

verkeer en mobiliteit continu verandert en daardoor nieuwe situaties ontstaan die onduidelijk

of onveilig worden bevonden;

de afgelopen tien jaar door de gemeente enkele onderzoeken naar de beleving van bewoners

inzake verkeersveiligheid zijn uitgevoerd en deze onderzoeken inzichtelijk hebben gemaakt

dat er vele situaties zijn die verbeterd kunnen worden;

• het landelijk beleid is om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen;

een verkeersveilige infrastructuur bijdraagt aan een prettigere woon- en leefomgeving én

bijdraagt aan lagere maatschappelijke kosten voor de gezondheidszorg en inzet van

hulpdiensten;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. uiterlijk in januari 2023 een nieuw onderzoek naar de beleving van de verkeersveiligheid

onder de inwoners van de gemeente Den Helder uit te voeren;

2. een top 5 van gemelde verkeersonveilige en/of verkeersonduidelijke locaties/omstandigheden

te maken en de aanpak van deze top 5 in een Plan van Aanpak op te nemen;

3. de gemeenteraad uiterlijk in maart 2023 een raadsinformatiebrief te sturen waarin de

resultaten van het onderzoek zijn beschreven, het Plan van Aanpak als bijlage is gevoegd en

de benodigde kosten om de verkeersonveilige of onduidelijke locaties aan te pakken;

4. het benodigde budget voor de aanpak van de verkeersonveilige en onduidelijke situaties in de

kadernota 2024-2027 op te nemen.

Namens fractie D66 Den Helder,

Jildau Meijer /o {/(4.
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Toelichting:

Elk slachtoffer in het verkeer is er één te veel. Daarom is het belangrijk dat op alle niveaus van

overheden continue gewerkt wordt aan-de verkeersveiligheid. Het Rijk en de provincie Noord

Holland helpen gemeenten met subsidies aan projecten die bijdragen de verkeersveiligheid of

bereikbaarheid te verbeteren.

In het verleden zijn er door de inwoners van Den Helder en Julianadorp meldingen van onveilige of

onduidelijke verkeerssituaties gedaan waar de gemeente vervolgens mee aan de slag is gegaan. Ook

in 2023 zullen er verkeerssituaties zijn die onze inwoners onveilig of onduidelijk vinden en ook

daadwerkelijk verbeterd kunnen worden. Deze verkeerssituaties kunnen zich in alle wijken of buurten

voordoen. Wachten op het moment dat een hele buurt toe is aan een integrale aanpak, kan ertoe leiden

dat een verkeersonveilige situatie nog vele jaren blijft bestaan. Met mogelijke verkeersongevallen tot

gevolg. D66 Den Helder vindt het in het belang van iedereen, jong en oud, dat er continue gewerkt

wordt aan de verkeersveiligheid in onze gemeente.
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